Heeft uw bestelwagen
een tachograaf nodig?
Het gebruik van een tachograaf in een lichte
Bestelbus/wagen of zware 4WD zorgde jarenlang voor
grote onduidelijkheid. Met de aanscherping van
de regelgeving in juli 2009 zijn de regels nu helder.
Op enkele uitzonderingen na, moet elke lichte
bedrijfswagen een tachograaf hebben als hij een
aanhangwagen trekt en daarbij in totaal meer weegt
dan 3,5 ton. Vanaf mei gaat het KLPD en de IVW dit
ook actief controleren. Hoog tijd dus om te bepalen
of u uw bestelwagen(s) moet aanpassen.
Als marktleider op het gebied van tachografen is VDO
het bedrijfsleven hierbij graag van dienst met informatie.
Dat kan u helpen met de vraag of de nieuwe regels op
uw bedrijfsvoering van toepassing zijn. Is dat het geval,
dan staat onze organisatie van 250 erkende Tachograaf
Service Partners voor u klaar om u technische
problemen op te lossen.
De regelgeving rond het arbeidstijdenbesluit en gebruik
van een tachograaf in een lichte bestelwagen bestond
al veel langer maar is nu sinds juli vorig jaar glashelder:
Vanaf juli 2009 moet elke bestelwagen of 4WD met een
aanhanger en een Toegestane Maximale Massa van
meer dan 3,5 ton, zijn voorzien van een tachograaf.
Op de maatregel zijn enkele uitzonderingen. De
belangrijkste
daarvan is dat als de bestuurder kan aantonen
dat hij of zij minder dan twaalf uur per week met een
aanhanger rijdt én alleen eigen materieel of materiaal

vervoert, hij géén tachograaf hoeft te hebben.
Vanaf mei 2010 controleert het KLPD en de IVW actief
bij lichte bestelwagen’s die daadwerkelijk met een zware
aanhanger rijden óf ingericht zijn als trekker/trailer voor
BE rijbewijs.
Voor het KLPD en de IVW is dat eenvoudig te handhaven:
De bestuurder moet aantonen dat hij geen
tachograaf nodig heeft. In de praktijk kan dat knap
ingewikkeld uitpakken. En nog los van de discussies
brengt het in ieder geval veel administratie met zich mee.
Voor inbouw of ijking kunt u terecht bij.
VDO service partner
Roelofs Bedrijfswagen Techniek
Weteringstraat 10
7391TX Twello
Tel 06-24881901
info@roelofsbedrijfswagentechniek.nl

verscherpte contr

Vanaf mei

